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Finał Konkursu dla Aplikantów 

radcowskich i adwokackich  

„Spory budowlane w orzecznictwie SN” 

12 maja 2022, on-line 

 

 
 

12 maja, w formule on-line, odbył się finał 4. edycji Konkursu dla Aplikantów 

radcowskich i adwokackich, którego Partnerem była Izba Gospodarcza Energetyki i 

Ochrony Środowiska. 

 

Z roku na rok zainteresowanie konkursem wzrasta, a poziom merytoryczny prac jest 

bardzo wysoki. Jesteśmy przekonani, że wspólne przedsięwzięcie promujące zdolnych 

aplikantów jest potrzebne i z przyjemnością obserwujemy, jak przyczynia się do 

podniesienia poziomu ich wiedzy o branży infrastrukturalnej. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie za rok, a listę 

tegorocznych laureatów można poznać na stronie https://jdp-law.pl/konkurs/ 

 

Gratulujemy Kancelarii JDP udanego wydarzenia oraz  Zwycięzcom, którzy wykazali 

się dużą wiedzą i umiejętnościami.  

  

https://jdp-law.pl/konkurs/


 
 
 

 

 

Baltic Business Forum  

– podpisanie umowy o współpracy z Polsko-

Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) 

23-25 maja 2022, Świnoujście 
 

 

 

W dniach 23-25 maja odbyła się 13. edycja Baltic Business Forum, którego celem jest 

wzmacnianie współpracy w Regionie ABC – Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Region 

ten obejmuje nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale też ważne dla 

regionu gospodarki kraje: Turcję i Ukrainę.  
 

Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze względu na stan działań wojennych jakie toczą się 

w Ukrainie. Podczas sesji poświęconej energetyce omawiano sytuację dostaw surowców 

oraz podjęto temat odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy po zakończeniu 

wojny.  

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska rozpoczęła działania na rzecz 

współpracy z podmiotami rządowymi i instytucjami gospodarczymi w celu wsparcia 

odbudowy ukraińskiej gospodarki, w szczególności energetyki.  

 

Pierwszym krokiem realizacji tego celu było podpisanie przez Sekretarza Zarządu 

IGEOS Artura Nizioła umowy o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Energetyki i 

Ochrony Środowiska a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG). 
 

Naszym zadaniem jest zaakcentowanie gotowości polskich firm działających w sektorze 

energetycznym do wsparcia działań polskiego rządu (Ministerstwo Aktywów 

Państwowych) i współpracy z ukraińskimi podmiotami. 

 

Zapraszamy do wstąpienia do IGEOS i poszerzenia polskiego potencjału do odbudowy 

Ukrainy.  

 

https://www.facebook.com/MAPGOVPL?__cft__%5b0%5d=AZXPXnfhbPlPRw7AmYYH1_JfBnwLYAcQFQ0ZSdNJakS0LX_-caVxSb_0MhCznNX-S4XC2-hTxm0ABQBgS1IxhjjIABLaTVPzQuhfStN5sLui4N89u9rFxokAi2cWzZp65jqlqglCcJykhX2WeT9HCG4UaVtuEoIzVkUgvHhtgDRniXRu_7FLJqZuhwPCASR5EVU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MAPGOVPL?__cft__%5b0%5d=AZXPXnfhbPlPRw7AmYYH1_JfBnwLYAcQFQ0ZSdNJakS0LX_-caVxSb_0MhCznNX-S4XC2-hTxm0ABQBgS1IxhjjIABLaTVPzQuhfStN5sLui4N89u9rFxokAi2cWzZp65jqlqglCcJykhX2WeT9HCG4UaVtuEoIzVkUgvHhtgDRniXRu_7FLJqZuhwPCASR5EVU&__tn__=-%5dK-R


https://igeos.pl/pl/dolacz-do-nas 
 

 

Warsztaty  

„Jak zostać kwalifikowanym podwykonawcą 

GE Power i Polimex Mostostal  

ze szczególnym uwzględnieniem wymagań  

dla BHP i jakości” 

25 maja 2022, Warszawa 
 

 

 
 

Grupa IGEOS NUCLEAR w ramach działań wspierających krajowy przemysł do 

współpracy z energetyką jądrową zorganizowała warsztaty dla firm energetycznych 

pt.  „Jak zostać kwalifikowanym podwykonawcą GE Power i  Polimex Mostostal ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań dla BHP i jakości". 
 

Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu członków IGEOS Nuclear: Dagmary Peret 

z GE Power i Pawła Żbikowskiego z Polimex Mostostal oraz ich zespołów. 

 

https://igeos.pl/pl/dolacz-do-nas?fbclid=IwAR18Vjg2CK8okLId8RBLvhUa2lcyzbOBJgP7FKhnCbzcOQnU-4Qfqef4t94


Warsztaty otworzył Andrzej Sidło z Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Departament 

Energetyki Jądrowej), który przedstawił program polskiej energetyki jądrowej oraz 

zidentyfikowany potencjał polskich firm do realizacji programu. 

 

Dawkę wiedzy praktycznej przygotowali specjaliści z GE Power i Polimex Mostostal.  
 

Była to pierwsza inicjatywa strony biznesowej w podjęciu starań o podnoszenie 

własnych kwalifikacji i przystosowanie do wymogów sektora energetyki nuklearnej.  
 

 

Konferencja  

Inwestycji i Darczyńców dla Ukrainy 

31 maja 2022, on-line z Kijowa 
 

 

 
 

Ostatniego dnia maja, w formule on-line, odbyła się konferencja dotycząca inwestycji i 

darczyńców, mająca na celu zebranie funduszy na odbudowę zniszczonej wojną 

infrastruktury energetycznej Ukrainy.  
 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez kijowskie stowarzyszenie Energy Club. Jest 

to największa społeczność biznesowa firm energetycznych w Ukrainie, która stwarza 

możliwości komunikacji pomiędzy interesariuszami rynku energii. 

 



Głównym tematem konferencji była powojenna odbudowa kraju, która może stać się 

impulsem do rozwoju ukraińskiej energetyki, w szczególności sieci energetycznej, która 

nawet w czasie pokoju była bardzo wyeksploatowana i wymagała znacznej modernizacji.  

 

Na Konferencji wystąpił Konrad Świrski, Członek Zarządu IGEOS, Prezes Zarządu 

Transition Technologies S.A., który opisał działania naszej Izby oraz podkreślił rolę 

potencjału polskich firm w odbudowie energetyki Ukrainy i potrzebę silnej współpracy 

firm z Polski i Ukrainy w procesie identyfikacji potrzeb, partnerów i wspólnego 

wnioskowania o fundusze z Komisji Europejskiej. 

 

Celem nadrzędnym jest zidentyfikowanie potrzeb ukraińskiej energetyki i nadania im 

odpowiednich priotytetów. W tym mogą pomóc wzajemne kontakty i współpraca IGEOS 

z ENERGY CLUB z Kijowa. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadchodzące wydarzenia: 

 
 

8-9 czerwca 2022, Łódź 

 

 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konferencji IFS Connect, która 

odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2022 w Hotelu Vienna House Andel`s w Łodzi. 

   

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: Roadmap To The Future! 

 

Wydarzenie gwarantuje dwa dni pełne wiedzy na temat innowacji dla przedsiębiorstw 



oraz nowości produktowych IFS. Konferencja będzie także miejscem spotkań, debat i 

wystąpień oraz wieczornych spotkać networkingowych.  

 

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://info.ifs.com/RoadmapToTheFuture.html 

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. 
 

 
  

 

 

 

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

ul. Chałubińskiego 8 

Budynek CH8, piętro 28 

00-613 Warszawa 

tel. +48 22 102 22 10 e-mail: sekretariat@igeos.pl  

 
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera kliknij tutaj. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska kliknij 
tutaj 

 
 

https://info.ifs.com/RoadmapToTheFuture.html

